Polak w Northampton
O Northampton

<p><a name="northampton" title="northampton"></a>Northampton jest o�rodkiem administracyjnym hrabstwa
Northamptonshire. Samo miasto znajduje si�na pó�nocny zachód od Londynu w odleg�o�ci ok. 110 km (mi�zy
Londynem a Birmingham). Statystyki podaj�, �e zamieszkuje je ok. 190 tys. osób. Przyznam, �e pocz�tkowo trudno
by�o mi w to uwierzy� Niewiele jest tutaj wysokich bloków. Wi�szo��ludzi mieszka w domach z 3-4 sypialniami.
A jednak w weekend g�ówny deptak jest zwykle zat�oczony. </p><p>Spo�eczno��lokaln� pod wzgl�em
etnicznym opisa�mo�na nast�uj�co: znacz�ca wi�szo��bia�ych (92%), znacznie mniej Azjatów (3,5%) oraz
nieco mniej ludzi pochodzenia afryka�kiego i karaibskiego (2,5%). Przyznam, �e nie wiem, jakie grupy stanowi�
reszt� Generalni z w�asnych obserwacji mog�zauwa�y� i� wydawa�by si�mog�o, �e zarówno ilo��Azjatów
(tak Pikista�zyków, mieszka�ów Indii, jak i Chi�zyków) jest znacznie wi�ej. Podobnie na ka�dym kroku spotka
mo�na osoby przyby�e z Afryki. Z po�ród nap�ywowej ludno�ci bia�ej na pierwszy plan wybijaj� si
oczywi�cie Polacy, ale równie� Litwini.</p><p>Northampton jest bardzo starym miastem. Znaleziono tutaj �lady
osadnictwa z epoki �elaza. Siedliska rolnicze w tym rejonie maj� swój pocz�tek w 7 wieku. Swego czasu znane
by�o jako g�ówny o�rodek wyrobu butów oraz innych wyrobów skórzanych. Generalnie jest to <strong>miasto
przemys�owe</strong>. Obecnie istnieje tutaj kilka wi�szych fabryk (m.in. browar), sporo mniejszych oraz mnóstwo
magazynów, m.in. znanych marek producentów sprz�u elektronicznego. Zw�aszcza te ostatnie zatrudniaj� sporo
Polaków w charakterze tzw. pickerów, czyli osób pomagaj�cych przygotowywa�towar wed�ug zamówie
kontrahentów. </p><p>Northampton jest równie� siedzib� uniwersytetu - jak �atwo si�domy�li�jest to <a
href="http://www.northampton.ac.uk/" target="_blank"><font color="#000000">University of
Northampton</font></a>. Przez pewien czas uczelnia ta by�a tylko University College, dopiero w 2005 roku
uzyska�a pe�en status uniwersytecki.<br />Wielu Polaków korzysta równie� z mo�liwo�ci nauki j�yka
angielskiego w ramach kursów ESOL na miejscowym <a href="http://www.northamptoncollege.ac.uk/"
target="_blank"><font color="#000000">Northampton College</font></a>. Dot�d by�y to kursy bezp�atne, po
wakacjach jednak ma si�to zmieni�</p><p><strong>Dojazd do Northampton</strong>.<br />Miasto znajduje si
blisko w��ów 15, 15a oraz 16 autostrady M1. Przez samo Northampton przebiegaj� trasy A45 i A43, za� A14
biegnie poza miastem od strony pó�nocnej.<br />Dworzec kolejowy w Northampton jest elementem linii Londyn Birmingham. W stron�stolicy przewozy obs�ugiwane s� przez firm�<a href="http://www.silverlink-trains.com/"
target="_blank"><font color="#000000">Silverlink Trains</font></a>, w stron�przeciwn� za� - <a
href="http://www.centraltrains.co.uk/" target="_blank"><font color="#000000">Central Trains</font></a>. Ponadto w
obie strony je�d�� nieliczne Pendolino jako us�ugi �wiadczone przez <a href="http://www.virgintrains.co.uk/"
target="_blank"><font color="#000000">Virgin Trains</font></a>.<br />Ponadto do miasta mo�na dojecha
autobusami <a href="http://www.nationalexpress.com/" target="_blank"><font color="#000000">National
Express</font></a> - jak cho�y lini� 707 z lotniska Luton z Londynu.</p><p> </p><p><strong>Wi�ej informacji
</strong>mo�esz znale��w serwisie <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Northampton" target="_blank"><font
color="#000000">Wikipedia</font></a>. Niestety nie ma jeszcze polskoj�ycznego opisu tego has�a w serwisie.
</p><p>
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